
Dla harmonii i piękna ludzkiego  życia istotny 
jest świat niewidzialnych wartości, w których troska 
o „być” nie może okazać się mniej ważna niż zatro-
skanie o „mieć”. Czas jubileuszu stanowi znakomitą 
okazję do pogłębionej refleksji nad hierarchią warto-
ści, które nadają sens naszym codziennym wysiłkom.

Abp Józef Życiński - Metropolita Lubelski

LPEC ma nieoceniony wkład w rozwój  Lublina,  
będąc świadkiem i uczestnikiem jego  rozbudowy. 
Radością i dumą napawa fakt, iż nasza lubelska 
 Firma zaliczana jest do grona liderów na rynku 
 ciepłowniczym.

Adam Wasilewski - Prezydent Miasta Lublin

nr 1 (13) · wrzesień 2009 · ISSN 1644-9002

Pismo Pracowników i Przyjaciół
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„Ciepła trzeba. WIWAT ciepło!”
Adam Mickiewicz



Świat, wszelka forma życia, nie może 
istnieć bez ciepła. Jego zapewnienie od 
zawsze należało do podstawowych pro-
blemów egzystencjalnych człowieka. 
W miarę rozwoju kultury technicznej czło-
wiek potrafił coraz skuteczniej zabezpie-
czać potrzeby związane z zapewnieniem 
komfortu cieplnego. Już w starożytno-
ści pojawiły się pierwsze centralne sys-
temy ogrzewania budynków. Budowni-
czowie średniowiecznych zamków, jak 
choćby w Malborku, doskonale radzili 
sobie z  ogrzewaniem pomieszczeń, 
budząc niekłamany podziw nie tylko im 
współczesnych. Na temat, kiedy pojawiło 
się  centralne ogrzewanie z użyciem gorą-
cej wody, zdania są podzielone. Wiadomo, 
że już w XVIII wieku ogrzewano we Francji 
gorącą wodą cieplarnie. Za twórcę nowo-
czesnego systemu centralnego ogrzewa-
nia uznaje się Anglika Williama Cooke’a 
(rok 1744). Pierwszymi obiektami wypo-
sażonymi w instalacje takiego ogrzewania 
były zamek we francuskim mieście Pecq 
(rok 1777) i budynek bankowy w Anglii 
(rok 1792). Powszechne jednak stosowa-
nie centralnych systemów ogrzewania 
przyniósł dopiero wiek XX.

Ostatnie półwiecze Lublina to m.in. 
powstanie i rozwój scentralizowanego 
ciepłownictwa. W blisko siedmiowiekowej 
historii Miasta, to krótki lecz bardzo ważny 

okres. Od 1964 roku koordynowaniem roz-
woju miejskiego systemu ciepłowniczego 
zajmuje się nasze Przedsiębiorstwo. To już 
czterdzieści pięć lat.

Jubi leusz k ażdy,  a  z właszcza tak 
znaczny, stanowi okazję do refleksji nad 
przebytą drogą, do bilansu dokonań. 
Zaczynaliśmy skromnie. Najpierw był 
Zakład Gospodarki Cieplnej przy Miej-
skim Zarządzie Budynków Mieszkalnych. 
W 1964 roku powołano do życia Miej-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej i ten rok uznajemy za nasz początek. 
Nie był on łatwy. Nowe przedsiębiorstwo 
przez pierwsze dziesięciolecie nie miało 
nawet swojej stałej siedziby. Uzyskało ją  
dopiero w 1974 roku, w budynku przy 
ul. Lubartowskiej. Po kolejnych dziesięciu  
latach, w 1984 roku, LPEC przeniósł się 
do nowej siedziby przy ul. Puławskiej. 
Tu pracujemy do dziś.

Przechodziliśmy wiele zmian orga-
nizacyjnych. Po dziesięciu latach dzia-
ła lnośc i  M ie j sk ie  Pr zeds ięb iors t wo 
zosta ło przekszta łcone w Lubelsk ie 
Przeds iębiorst wo Energet yk i  C iepl-
nej.  Ze zmianą naz wy łącz yła się też 
zmiana zakresu zadań. Przez pewien 
czas obejmowaliśmy patronatem przed-
siębiorstwa ciepłownicze w miastach 
powiatowych naszego województwa.  

WIWAT ciepło!ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Właścicielem 100 % udziałów 
LPEC Sp. z o.o. jest Gmina Lublin, 
którą na Zgromadzeniu Wspólników 
reprezentuje Prezydent Miasta Lublin.
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Sprawowaliśmy rolę doradcy, a  także rolę 
wykonawcy w programowaniu i rozwią-
zywaniu różnych zagadnień technicz-
nych i technologicznych. W ten sposób 
LPEC czuwał nad rozwojem ciepłownic-
twa w regionie.

Dynamiczny rozwój naszego przed-
siębiorstwa w latach 70. i 80. ubiegłego 
wieku sprawił, że LPEC stał się podmio-
tem gospodarczym o dużym znaczeniu 
dla Lublina i całego regionu oraz liczącym 
się ośrodkiem ciepłownictwa w  Polsce. 
W 1998 roku przedsiębiorstwo zostało 
przekształcone w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością Gminy Lublin. 

Istotą działalności Lubelskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej – jego 
głównym zadaniem jest zaspokajanie 
potrzeb cieplnych mieszkańców Lublina. 
Realizujemy to zadanie zabezpieczając 
ogrzewanie budownictwa mieszkanio-
wego, usługowego i przemysłowego, 
zapewniając dostawę ciepłej wody użyt-
kowej oraz utrzymując w pełnej sprawno-
ści technicznej urządzenia ciepłownicze. 
Po czterdziestu pięciu latach od chwili 
powstania,  z  ogrzewania za  pośred-
nictwem LPEC korzysta ponad ćwierć 
mil iona,  zaś z dostawy ciepłej  wody  
ponad dwieście tysięcy Lublinian. Ciepło 
dostarczane jest sieciami o łącznej dłu-
gości ponad 430 km.

Od 2008 roku jesteśmy uczestnikiem 
ogólnopolskiego Programu Promocji „Cie-
pła Systemowego”, co oznacza, że nasze 
usługi związane z dostawą ciepła spełniają 
najwyższe standardy, określone w tzw. 
 Karcie Standardów, którą to nakłada na nas 
Program. „Ciepło Systemowe” to nowator-
ski projekt, w którym uczestniczą przed-
siębiorstwa ciepłownicze z całego kraju. 
Ma on na celu wykreowanie nowej, silnej 
marki oferowanego przez nas produktu.  
Pier wsze,  spektakularne sukcesy już 
za nami – usługa dostawy Ciepła Sys-
temowego, oferowanego m.in. przez 
naszą firmę, uzyskała w bieżącym roku 
zaszczytne Godło „Teraz Polska”.

Jesteśmy ambitni, stale poprawiamy  
jakość nasz ych usług i  mamy bardzo 
konkretne zamierzenia na przyszłość. 
R oz wó j  f i r my  re a l i z u j e my  z g o d n i e 
z wytycznymi zawartymi w „Strategii 
rozwoju LPEC na lata 2008-2013”, którą 
opracowaliśmy samodzielnie, w opar-
ciu o wiedzę i doświadczenie naszych 
pracowników. Dzięki temu dokument 
ten lepiej oddaje rzeczywiste potrzeby 
LPEC, a ponadto gwarantuje powodze-
nie w jego realizacji.

Wysoko wykwalifikowana załoga LPEC  
oraz wykorzystywanie najnowocześniej-
szych urządzeń pozwalają m.in. na zmniej-
szenie strat ciepła oraz modernizację 
 infrastruktury cieplnej. Dbając o zielone  
oblicze Lublina, LPEC przyczynia się do 
likwidacji źródeł emisji rozproszonej,  
tzw. niskiej. Realizacji tego zadania służy 
m.in. eliminowanie starych, nieekono-
micznych, a przede wszystkim zanieczysz-
czających miasto kotłowni węglowych 
i  podłączanie ich odbiorców do miejskiego 
systemu ciepłowniczego.

W planach na przyszłość przewidu-
jemy dalszą rozbudowę miejskiego sys-
temu ciepłowniczego, modernizację 
sieci już istniejącej oraz pozyskiwanie 
nowych odbiorców. Zapewniamy, iż zro-
bimy wszystko by nadal być wiarygodnym  
i rzetelnym partnerem dla naszych odbior-
ców i dla wszystkich naszych kontrahen-
tów. Mając świadomość odpowiedzial-
ności za miasto i  jego mieszkańców, 
 Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej  pragnie nadal w pełnym zakre-
sie i na najwyższym poziomie zaspokajać 
potrzeby cieplne Lublina.

Dokonania LPEC nie byłyby możliwe 
bez ofiarnej pracy całej załogi naszego 
przedsiębiorstwa, pracy byłych i obecnych 
pracowników firmy. Wszystkim składam 
w tym miejscu gorące, płynące z serca 
podziękowania. Pragnę słowa podzięko-
wania skierować także do Władz Samo-
rządowych Lublina – przedsiębiorstwo 
nasze nie uzyskałoby tak dobrych wyni-
ków działalności, gdyby nie zaintereso-
wanie, troska i pomoc Miasta w realizacji 
różnych naszych przedsięwzięć. Dziękuję 
również naszym dostawcom ciepła, a więc  
PGE Elektrociepłowni Lublin - Wrotków 
Sp. z o.o. oraz Elektrociepłowni MEGATEM 
EC - Lublin Sp. z o.o. – to one dostarczają 
nam ciepło, którym dzielimy się z innymi. 
Przede wszystkim zaś i szczególnie gorąco 
dziękuję za dobrą współpracę tym wszyst-
kim, którym naszą pracą służymy, dla któ-
rych istniejemy – lubelskim spółdzielniom 
mieszkaniowym oraz wszystkim pozosta-
łym odbiorcom naszego ciepła.

Łączy nas wszystkich ciepło i niech się 
tak dzieje poprzez kolejne lata działalno-
ści Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej, w które z odwagą i bogatymi 
planami wchodzimy… zakończmy więc 
Mickiewiczowskim wezwaniem:

„Ciepła trzeba. WIWAT ciepło!”

Stanisław Kalinowski
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny 
LPEC Sp. z o.o.

Historia 
LPEC  
w liczbach 

rok 1964 
długość sieci cieplnej: 17,1 km 
kubatura ogrzewanych budynków: 1,7 mln m3

22 kotłownie lokalne o łącznej mocy 38,8 MW

rok 1969
długość sieci: 46,2 km
kubatura ogrzewanych budynków: 3,3 mln m3

liczba ogrzewanych budynków: 384
dwie dodatkowe kotłownie rejonowe: 
Bursaki 11,7 MW i Wrotków 29 MW

rok 1974
długość sieci: 92,4 km
kubatura ogrzewanych budynków: 7,6 mln m3

liczba ogrzewanych obiektów: 843

rok 1978
długość sieci: 187 km
20 węzłów grupowych o mocy od 1,5 do 9 MW
kubatura ogrzewanych budynków: 17,1 mln m3

liczba ogrzewanych obiektów: 1 983

rok 1984
długość sieci: 301 km
kubatura ogrzewanych budynków: 25,5 mln m3

liczba ogrzewanych obiektów: 2 996

rok 1991
długość sieci: 318,9 km
kubatura ogrzewanych budynków: 33,1 mln m3

rok 1994
długość sieci: 347,9 km
kubatura ogrzewanych budynków: 32,2 mln m3

liczba węzłów cieplnych: 1 200
liczba ogrzewanych obiektów: 3 500
powierzchnia ogrzewanych obiektów: 6,5 mln m2

rok 1999
długość sieci: 389,8 km
kubatura ogrzewanych budynków: 33,5 mln m3

rok 2004
długość sieci: 404 km
kubatura ogrzewanych budynków: 33,8 mln m3

liczba węzłów cieplnych: 1 358
powierzchnia ogrzewanych obiektów: 6,9 mln m2

rok 2009
długość sieci: 430,5 km
kubatura ogrzewanych budynków: 35,1 mln m3

liczba węzłów cieplnych: 1 485
powierzchnia ogrzewanych obiektów: 7,3 mln m2

jb
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Szanowni	Państwo!

Życie każdego człowieka, jak też każ-
dej społeczności znaczą jubileusze. Są one 
milowymi krokami, stanowiąc okazję by 
z refleksją spojrzeć na minioną przeszłość, 
zdiagnozować teraźniejszość i snuć plany 
na przyszłość.

Rok 2009 w historii Lublina zapisze się 
440-tą rocznicą zawarcia Unii Lubelskiej, 
ukazującej dobitnie rolę jaką nasze mia-
sto odgrywało w dziejach Rzeczpospoli-
tej – to nasza piękna przeszłość. Cieszę 
się, że jednocześnie w tym samym roku 
jubileusz 45-lecia powstania i działalno-
ści obchodzi Lubelskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Cieplnej – firma na wskroś 
 nowoczesna, bez której nikt chyba nie 
wyobraża sobie dziś prawidłowego funk-
cjonowania blisko 400-tysięcznego miasta.

LPEC ma nieoceniony wkład w rozwój 
Lublina, będąc świadkiem i uczestnikiem 
jego rozbudowy. Świadczy o tym dobitnie  
porównanie danych z początków dzia-
ła lności  Przedsiębiorstwa z  danymi 
 bieżącymi, jak choćby wzrost długości  
sieci ciepłowniczej z 17 km do ponad 
430 km, czy też wzrost kubatury ogrzewa-
nych budynków z nieco ponad 1,5 mln m3 

do ponad 35 mln m3… Za tymi wskaźnikami 
kryje się ogrom wysiłku  organizacyjnego 
i trud setek ludzi, dzięki którym  lubelski sys-
tem ciepłowniczy należy do największych 
systemów w Polsce.

Radością i dumą napawa fakt, iż  nasza 
lubelska Firma zaliczana jest do grona 
 liderów na rynku ciepłowniczym, czego 
potwierdzeniem są choćby liczne w ostat-
nich latach nagrody i wyróżnienia, w tym  
II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Naj-
lepszych Przedsiębiorstw Energetyki Ciepl-
nej, czy też – przyznany po raz kolejny 
– certyfikat Wojewódzkiego Lidera Biznesu.

Istotnym i zasługującym na podkreśle-
nie jest fakt, że wysoka pozycja  Jubilata 
idzie w parze z zapewnieniem pracowni-
kom godnych warunków pracy i płacy, co 
niestety w obecnych czasach nie stanowi 
reguły. Tytuł „Pracodawca przyjazny pra-
cownikom” przyznany LPEC może, szcze-
gólnie w dzisiejszej sytuacji rynkowej, 
 rodzić niekłamaną satysfakcję.

Realizacja ambitnych planów, wynika-
jących z zatwierdzonej przez Zgromadze-
nie Wspólników „Strategii rozwoju LPEC”, 
pozwoli m.in. na zaspokojenie potrzeb 
związanych z dostarczaniem ciepła do 
nowych lub dotychczas nie objętych zasię-
giem miejskiej sieci ciepłowniczej dziel-
nic Lublina, co z punktu widzenia sprawo-
wanego przeze mnie urzędu jest sprawą 
nader istotną.

Drodzy	Państwo	
–	Pracownicy	LPEC!

Jestem w pełni świadomy ogromu 
Państwa zaangażowania w zapewnie-
nie komfortu cieplnego dla mieszkań-
ców Lubl ina .  Odbiorcami  oferowa-
nego przez LPEC Ciepła Systemowego 

– produktu, co w tym miejscu muszę 
podkreśl ić,  uhonorowanego godłem  
„Teraz Polska” – są największe spółdzielnie 
 mieszkaniowe, uczelnie, firmy i instytu-
cje publiczne. Jednym słowem, to dzięki 
Państwu Lublin jest ciepłym miastem.

Jubileusz 45-lecia LPEC stanowi dosko-
nałą okazję do tego by za to ciepło, którym  
nas Państwo obdarzacie podziękować. 
 Wyrazy wdzięczności dla Wszystkich Pań-
stwa, którzy tą Firmę tworzycie, niech 
mi wolno będzie złożyć na ręce Zarządu 
z Panem Prezesem Stanisławem Kalinow-
skim na czele.

Życzę Państwu,  aby kolejne lata 
przynosiły dalszy dynamiczny rozwój 
 Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej, by tak jak do tej pory stanowiło 
ono, pod wieloma względami, chlubę 
naszego miasta.

Z wyrazami szacunku

Adam Wasilewski
Prezydent Miasta Lublin

Lublin, dnia 9 września 2009 roku

Lublin jest ciepłym miastem… 
dzięki LPEC
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Drodzy	Przyjaciele!

Przeżywane przez nas kolejne jubi-
leusze  uświadamia ją  nam,  że  t wo -
rzymy wspólnotę wartości, która obej-
muje również niewidzialny świat ducha. 
Obok osiągnięć możliwych do wyraże-
nia w języku statystyk, nie mniej istotna 
jest rzeczywistość sensu, przyjaźni, soli-
darności, którą budujemy w  atmosferze 
naszej  codziennej współpracy. Nierzadko 
bywa ona ignorowana w podsumowa-
niach, które  uwzględniają jedynie suk-
ces wyrażany przez wsk aźnik i  z ysku 
 ekonomicznego.

Dla harmonii i piękna ludzkiego  życia 
istotny jest świat niewidzialnych warto-
ści, w których troska o „być” nie może 
okazać się mniej ważna niż zatroskanie 
o „mieć”. Czas jubileuszu stanowi znako-
mitą okazję do pogłębionej refleksji nad 
hierarchią wartości, które nadają sens 
naszym codziennym wysiłkom. Łączę się 
duchowo z szeroką rodziną pracowni-
ków i przyjaciół Waszego Przedsiębior-
stwa. Polecam Bogu wszystkie Wasze tro-
ski ufając, że kolejne jubileusze pozwolą 
realizować Wasze marzenia o duchowym 
pięknie życia wypracowanym w codzien-
nej współpracy z łaską Bożą.

Mą modlitwą obejmuję zarówno 
byłych pracowników, którzy odeszli już 
do wieczności, jak i tych wszystkich, którzy 
po zakończeniu pracy potrzebują naszej 
wiernej pamięci i solidarnej więzi. Ser-
decznie życzę, aby perspektywa bliskiego 
już złotego jubileuszu wnosiła w Wasze 
codzienne życie ten rys wieczności, która 
stanowi istotny składnik chrześcijańskiej 
wizji pracy. Niech podmiotowe podej-
ście do codziennego trudu pozwoli wpro-
wadzać w życie ideały Królestwa Niebie-
skiego, które tworzą bliski nam wszystkim 
 horyzont życiowy.

Z wyrazami więzi w Duchu i Prawdzie,
Wasz Pasterz

Arcybiskup Józef Życiński

Lublin, wrzesień 2009 r.

List	Metropolity	Lubelskiego	
do	pracowników	Lubelskiego	Przedsiębiorstwa	Energetyki	Cieplnej	
z	racji	jubileuszu	45-lecia

Tworzymy wspólnotę wartości

nr	1	(13)		·		wrzesień	2009		·		gorące wiadomości  5

fo
t. 

An
dr

ze
j R

oż
ek



Stan	zatrudnienia	na	dzień	31	sierpnia	2009	roku

Pracownicy LPEC 2009
Kazimierz	Adamczyk 15

Mieczysław	Adamiak 15

Tomasz	Adamiec 1

Bartłomiej	Arasimowicz 34

Dariusz	Arent 13

Zenon	Augustynowicz 15

Ewa	Barańska 14

Izabela	Barańska-Olbrot 13

Konrad	Barański 14

Krzysztof	Bargielski	 26

Adam	Bartoszek 16

Paweł	Bednarczyk	 16

Irena	Bernacka 8

Mariusz	Bęczyński 13

Adam	Bielak 16

Antoni	Biernacki 27

Bogusław	Błaszczak 36

Andrzej	Bomba	 16

Jan	Borkowski 30

Andrzej	Boroch 33

Jarosław	Boroch 10

Celina	Brach 20

Andrzej	Bratek 17

Wiesław	Broński 19

Aleksander	Brożek	 1

Leszek	Brzezina	 27

Zygmunt	Brzyski 17

Dariusz	Buda 18

Dorota	Buda 15

Bronisław	Budrewicz 20

Agnieszka	Budzyńska-Pańkowska 14

Katarzyna	Bukowczan 15

Grażyna	Burdyn 30

Elżbieta	Buryła 13

Piotr	Bury 12

Cezary	Burzec 12

Grzegorz	Burzec 17

Lucjan	Cebula 5

Grzegorz		Cękalski 14

Halina	Chabior 34

Kazimierz	Chabros

Tomasz	Chabros 23

Marek	Chajkowski 17

Marian	Chajkowski 21

Waldemar	Chajkowski 32

Marek	Charkowski 13

Grzegorz	Chmurzyński 17

Piotr	Chodorowski 16

Jacek	Chojnacki 23

Jerzy	Ciecierski 17

Mariusz	Ciemiński

Waldemar	Ciesielski 17

Grażyna	Cieszko 14

Marcin	Cukrowski 15

Krzysztof	Czaban	 22

Violetta	Czarnecka 9

Jacek	Czelej 12

Łucjan	Czerwiński 18

Anna	Czopek 23

Janusz	Czopek 14

Marek	Czubacki 34

Eugeniusz	Czuba 24

Marek	Czyżewski 23

Mariusz	Dalmata 13

Tomasz	Dalmata 15

Mariusz	Darmochwał 17

Piotr	Dawidek 14

Rafał	Dawidek 12

Ryszard	Dawidek	 43

Tadeusz	Dąbrowski 23

Artur	Dec 16

Piotr	Derewecki 15

Ryszard	Dębiński	 23

Krzysztof	Dolecki 18

Ryszard	Drewniak 29

Artur	Drozd 1

Tomasz	Drozd 14

Jarosław	Dudek 15

Włodzimierz	Dudziak	 16

Jacek	Dudzik 15

Ewa	Durajska 30

Paweł	Durakiewicz 2

Marian	Dycha 13

Jerzy	Dyś 26

Zbigniew	Dyś 15

Robert	Dzierba 19

Zbigniew	Fabjanowicz 1

Barbara	Fijałkowska 30

Ireneusz	Filipek 17

Józef	Filipowski 12

Andrzej	Firlej 23

Elżbieta	Fornal 24

Marek	Fornalewicz	vel	Fornalewski 27

Krzysztof	Fornal	 16

Tomasz	Forysiuk 1

Jan	Franczak 14

Czesław	Fryc 23

Aleksander	Gajak	 16

Konrad	Gajowiak 17

Halina	Gałązka 33

Grzegorz	Garbacik 19

Krzysztof	Gąsiorowski 13

Andrzej	Gębała 1

Mirosław	Gil	 16

Antoni	Gleń 16

Andrzej	Gliwka 17

Sławomir	Głowacki 1

Andrzej	Gnypek 35

Artur	Gnypek 13

Zbigniew	Golian 16

Alina	Góraj	 31

Cezary	Górniak 18

Adam	Grabski 3

Marek	Grudziński 13

Grzegorz	Grymuza	 13

Tomasz	Grymuza 16

Ryszard	Gryta 13

Stanisław	Gryta 16

Jarosław	Grzechulski 1

Jan	Grzegorczyk 12

Janusz	Grzegorczyk 14

Waldemar	Grzegorczyk 3

Marek	Grzeszczak 31

Robert	Gziut 19

Bożenna	Hołoń 16

Monika	Hudaś	 12

Konrad	Irga 24

Agnieszka	Jabłońska 1

Irena	Janeczko 11

Kazimierz	Janeczko	 38

Edward	Jasiński 36

Mirosław	Jasiński 23

Dariusz	Jośko 17

Marian	Józefczak 17

Barbara	Kalinowska 23

Stanisław	Kalinowski 2

Andrzej	Kania 16

Roman	Kapica 29

Janusz	Kasperek 21

Grzegorz	Kawecki 1

Zbigniew	Kawecki 32

Tadeusz	Kiciński 18

Anna	Kielech 27

Lech	Kielech 2

Andrzej	Klimek 6

Sławomir	Kłysiak 16

Elżbieta	Kochan 16

Renata	Kochaniec 11

Grażyna	Kołosińska 13

Zbigniew	Kołton 20

Wiesław	Konopka 32

Wojciech	Konrad 33

Beata	Kopacz 13

Wojciech	Koper 29

Kazimierz	Kordyga 16

Leszek	Kordyga 13

Anna	Kosarzycka 18

Andrzej	Kostyła 30

Marek	Kotarski 22

Krzysztof	Kowalczyk	 26

Marcin	Kowalski 14

Wacław	Kowalski 11

Grzegorz	Kozak 15

Krzysztof	Kozak 16

Stefan	Kozak 31

Czesław	Kozieł 16

Grzegorz	Kozieł 12

Jerzy	Kozieł 29

Zofia	Kozieł 11

Kazimierz	Krasucki 26

Tadeusz	Kraśnicki 26

Monika	Krawczyńska-Stachal 11

Jan	Krężołek 21

Roman	Królik 25

Witold	Królik 16

Zbigniew	Królik 28

Andrzej	Kruczkowski 21

Robert	Kruk 18

Renata	Krupa 20

Andrzej	Krysa 21

Zbigniew	Krzysiak 12

Andrzej	Krzyżanowski 13

Zbigniew	Kubicki 12

Antoni	Kucharzyk 22

Jerzy	Kucharzyk 32

Krzysztof	Kucharzyk	 23

Zbigniew	Kucharzyk 29

Tadeusz	Kuczmowski	 39

Leszek	Kuczyński 15

Anna	Kukałowicz 27

Dariusz	Kułaga 28

Krzysztof	Kuś 17

Ewa	Kuśmierczuk 11

Piotr	Krzysztof	Kuty 13

Jolanta	Kuzioła 23

Krzysztof	Kuzioła	 14

Grzegorz	Kwaśniewski 17

Marek	Kwaśniewski 36

	Piotr	Kwiatkowski 6

Jerzy	Kycia 16

Andrzej	Lato 13

Elżbieta	Lato 34

Paweł	Lato 16

Katarzyna	Lekan 13
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Przemysław	Lekan 13

Waldemar	Lipian 12

Artur	Lipiński	 2

Zbigniew	Lis	 11

Anna	Lulek	 16

	Jacek	Łuczak 25

Andrzej	Łuczkiewicz	

Zbigniew	Łukasik	 41

Zbigniew	Łuka	 34

Zbigniew	Machul 15

Liliana	Maciejka 21

Dariusz	Malczak 16

Piotr	Maleszyk 16

Grzegorz	Maliborski 25

Anna	Malinowska 13

Jan	Małecki 36

Tomasz	Małecki	 11

Janusz	Małyska 29

Danuta	Mańko 14

Stanisław	Mańko 26

Władysław	Marczak	 15

Bogusława	Markiewicz 28

Elżbieta	Markowska 16

Mariusz	Markowski 6

Jacek	Masiewicz 19

Robert	Matwiejczuk 16

Dariusz	Matyjaszek 14

Monika	Matyjaszek 12

Ewa	Matyjewicz 17

Dariusz	Mazur 14

Irena	Mazurek 16

Małgorzata	Mazurek 19

Robert	Mazurek 3

Krzysztof	Mazur 35

Tadeusz	Melanowicz	 21

Jerzy	Michalczyk 22

Leszek	Michnowicz	 14

Piotr	Mierzwa

Edyta	Mikulska 15

Grzegorz	Mikulski 13

Piotr	Milczek 37

Marek	Mirosław 6

Rafał	Mirosław	 1

Teresa	Mirosław 18

Barbara	Misterek 32

Wojciech	Misztal 36

Roman	Młynarczyk 15

Piotr	Momont 16

Włodzimierz	Mosakowski	 30

Mirosław	Mostowiec	 13

Marek	Mrozik 12

Ryszard	Mrozik 12

Wiesław	Mrozik	 36

Robert	Mulawka 19

Zdzisław	Muzyka 2

Sławomir	Myka	 27

Marek	Najda

Ryszard	Nalewajko 13

Katarzyna	Nierubca 11

Janusz	Nieznaj 16

Piotr	Nowak	 16

Zbigniew	Oficjał 22

Paweł	Okapa 15

Teresa	Okoniewska 32

Zbigniew	Okoniewski 32

Ryszard	Okoń	 15

Adam	Olech 16

Grzegorz	Oleksy 27

Roman	Olichwierowicz 17

Piotr	Ostrowski 34

Andrzej	Papiewski	 15

Zbigniew	Parada 16

Dariusz	Paradowski 1

Mariusz	Pasierbik 12

Mieczysław	Pasierbik 35

Alfred	Pastuszak 18

Stanisław	Pawlak 34

Józef	Pawłowski	 23

Leszek	Pawłowski 34

Jan	Piech 38

Milena	Piech-Mazur 12

Andrzej	Pieczątka 35

Barbara	Pietras 32

Jan	Pietras 25

Stanisław	Pietras 16

Sławomir	Pietrzak	 12

Zbigniew	Pietrzak 26

Antoni	Piotrowski 23

Jarosław	Piotrowski

Piotr	Pisarski 12

Robert	Piskorski 17

Anna	Plewik 13

Jerzy	Plewik	 12

Bożenna	Podlodowska 22

Adam	Podstępski 23

Dariusz	Polski 22

Piotr	Poręba	

Tomasz	Poręba	

Jolanta	Porębska	 28

Jacek	Porębski	 33

Elżbieta	Puchacz	 33

Roman	Pudło 26

Henryk	Raczyński	 20

Leszek	Radliński	 29

Paweł	Rębacz 14

Piotr	Rębacz 15

Adrianna	Robak 12

Robert	Robak 15

Sławomir	Roczon 19

Jan	Romanek 16

Andrzej	Rusek 25

Waldemar	Rusek 25

Stanisław	Rybak 12

Andrzej	Rzepecki 13

Waldemar	Rzezak 17

Daniel	Sałustowicz 36

Tomasz	Samkowski 19

Józef	Sawa	 34

Zbigniew	Sienkiewicz 13

Waldemar	Sinicki	 15

Teresa	Skawińska 20

Tomasz	Skorek 16

Sławomir	Słapczyński 12

Grzegorz	Sławacki 12

Stanisław	Sławacki 29

Mariola	Słomiany 23

Urszula	Słotwińska 11

Bartłomiej	Słotwiński 11

Marek	Słotwiński 28

Dorota	Smyk 13

Robert	Smyk 13

Agnieszka	Sobolewska 21

Konrad	Sobolewski 1

Mariusz	Sochal 16

Andrzej	Solski	 37

Danuta	Sołtys 28

Jacek	Sołtys 18

Andrzej	Spodniewski 34

Tomasz	Spodniewski	 16

Jan	Stadnik 38

Piotr	Stadnik 20

Artur	Starobrat

Iwona	Stasiak 12

Marian	Stefaniak 29

Stanisław	Stefańczyk 28

Elżbieta	Stelmasiewicz 33

Marcin	Stelmasiewicz 2

Tadeusz	Stelmasiewicz 31

Jan	Stępień 15

Teresa	Stępniak	-	Romanek 5

Tadeusz	Stępniak 34

Wiesław	Stępniewski 16

Przemysław	Stolarzewicz	 18

Marek	Stolecki

Krzysztof	Sulowski 15

Beata	Sutryk 3

Bożena	Syta	 12

Dariusz	Szabatkiewicz 12

Jerzy	Szczepaniak 30

Mariusz	Szczepanik 1

Urszula	Szewczyk	 31

Konrad	Szkutnik 13

Jan	Szwagierczak 16

Grzegorz	Szymański 18

Krzysztof	Szymański 15

Artur	Szymczyk 14

Przemysław	Szynal 17

Jerzy	Szyszkowski 27

Zbigniew	Targoński 5

Marek	Tarnowski	 25

Eureliusz	Teresiński	 17

Adam	Teterycz 1

Marek	Teterycz 33

Robert	Tęcza	 3

Jacek	Tobiasz 21

Tadeusz	Todorowski	 23

Dariusz	Tomaszewski 1

Mariusz	Trofimienko 12

Stefan	Turzyniecki 17

Zdzisław	Walewski	 38

Krzysztof	Warda 5

Sławomir	Wasil	 12

Marek	Wawszczak 29

Edward	Wąsik 27

Mirosław	Werner 27

Bożena	Więsyk 25

Mirosław	Wilczek 16

Dariusz	Wilewski	 20

Mirosław	Wilewski 14

Sylwester	Wiorko 16

Jarosław	Wituch 13

Halina	Włoch 18

Ryszard	Włosek 3

Andrzej	Woch 16

Ryszard	Wojciechowski 12

Adam	Wojtysiak 14

Grzegorz	Woliński 16

Edward	Wołoszyn 19

Andrzej	Woźniak 15

Stanisław	Wójcik 18

Mariusz	Wójtowicz 13

Bogdan	Wrona 19

Stanisław	Wrona 19

Jarosław	Wróbel 1

Zbigniew	Wróbel	 18

Mirosław	Zachacz 13

Zbigniew	Załoga 1

Leszek	Zapała 20

Tomasz	Zbiczak 12

Grzegorz	Zdunek 2

Robert	Ziemian 18

Barbara	Zientara 20

Włodzimierz	Zientara 24

Kazimierz	Zięba 17

Renata	Ziętek	 23

Stanisław	Ziętek 33

Stanisław	Zwolan 6

Łukasz	Żarnowski 12

Marek	Żarnowski 32

Ewa	Żukowska 13

Zbigniew	Żurawski 33

Jacek	Żurowski 19

liczby oznaczają lata pracy w LPEC
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Znaczna część przedsiębiorstw reagu-
jąc na zachodzące zmiany unowocześnia 
się, poprawia lub wdraża standardy obsługi 
klienta, wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom rynku. Działania te, choć dotyczą jed-
nego produktu, dotychczas nie były ze sobą 
spójne a komunikaty często bardzo różne. 
Ponadto trzeba zwrócić uwagę na zjawi-
sko zmniejszającego się zapotrzebowania 
na ciepło, wynikające głównie z działań 
termomodernizacyjnych i coraz bardziej 
racjonalnego użytkowania ciepła. Wszyst-
kie te elementy dla prężnych i prorynko-
wych przedsiębiorstw ciepłowniczych stały 
się przyczyną  myślenia o ogólnopolskiej 

 inicjatywie, mającej na celu wspólny pro-
gram promocji marki produktowej.

E fektem podjętych dzia łań było 
powstanie Programu Promocji Ciepła Sys-
temowego, którego celem jest koordy-
nacja działań rozproszonych terytorialnie 
dostawców i producentów wspólnego pro-
duktu – Ciepła Systemowego. W większo-
ści przypadków są to firmy niezależne od 
siebie, niekonkurujące ze sobą bezpośred-
nio, charakteryzujące się różnymi formami 
własności i strukturami. To, co łączy dostaw-
ców i producentów Ciepła Systemowego, 
to stosowanie nowoczesnych  rozwiązań 
nie tylko w obszarze technicznym, ale także  

w zakresie obsługi klienta i komunikacji mar-
ketingowej. Uczestnicy programu dekla-
rują zgodność stosowanych rozwiązań ze 
specjalnie opracowaną Kartą Standardów. 

Długofalowym celem promocji wspól-
nej marki produktowej ma być kształto-
wanie pozytywnego wizerunku produktu 
i branży ciepłowniczej. Przewaga konkuren-
cyjna produktu budowana jest w  oparciu 
o nowoczesne standardy usług i obsługi 
Klienta oraz przy użyciu określonych 
 narzędzi i atrybutów,  adresowanych do 
zdefiniowanych grup docelowych. Popyt 
wspomagany jest także poprzez promocję 
i propagowanie gwarancji wysokiej jakości 
produktu. W ramach projektu realizowane 
mają być również funkcje doradczo-eduka-
cyjne. Wykorzystując różnorodne nośniki, 
specjalnie zaprojektowane z zachowaniem 
najwyższego poziomu użyteczności, poru-
szane są tematy nowe dla branży ciepłow-
niczej, wyjaśniane zagadnienia prawa ener-
getycznego, konstrukcji taryf czy sposobów 
rozliczania. Dzięki ogólnopolskiemu porta-
lowi Ciepła Systemowego każdy z klientów 
ma możliwość szybkiego dostępu do inte-
resujących go informacji.

Co dokładnie kryje się pod samym 
pojęciem Ciepło Systemowe? Jest to 
naz wa mark i produktowej dla ciepła 
dostarczanego do mieszkań, domów i pla-
cówek użyteczności publicznej, obiektów 
handlowo-usługowych oraz zakładów pro-
dukcyjnych przez przedsiębiorstwa cie-
płownicze. Program Promocji Ciepła Syste-
mowego ma na celu propagowanie zalet 
stosowania tego rodzaju ogrzewania.

Program Ciepło Systemowe spotkał się 
z uznaniem i akceptacją w strategicznych 
dla branży grupach docelowych, dowo-
dzą tego m.in. liczne publikacje prasowe 
w dziennikach lokalnych i w prasie bran-
żowej oraz Laur „Teraz Polska” dla usługi 
dostawy Ciepła Systemowego.

Bieżące informacje o marce produk-
towej Ciepło Systemowe dostępne są 
na stronie internetowej www.cieplosys-
temowe.pl, gdzie poprzez dedykowane 
działy dla biznesu, domu czy mediów uzy-
skać można bardziej szczegółowe informa-
cje na temat produktu.

tsr, pkk

Program Promocji Ciepła Systemowego jest odpowiedzią na przeobrażenia, jakie w ostatnich latach  przechodzi 
rynek ciepłowniczy. Wiele z nich jest jeszcze przed nami, ale chyba nikt już nie wątpi, że jest to branża, w  której 
działają typowe mechanizmy i zachowania rynkowe: popyt, podaż, konkurencja, silna orientacja na potrzeby 
i  wymagania klienta.



KARTA STANDARDÓW CIEPŁA SYSTEMOWEGO.

Każda firma legitymująca się statusem Uczestnika czy Partnera Programu Promocji Ciepła Systemowego 

zobowiązana jest do przestrzegania  zapisów niniejszej Karty. Celem ustanowienia Karty Standardów dla 

Ciepła Systemowego jest podniesienie i utrzymanie wysokiego poziomu obsługi Klientów oraz wysokich 

standardów technicznych świadczonych usług.

OBSŁUGA KLIENTA

1. Biuro Obsługi Klienta.

Wydzielone miejsce i osoba do prowadzenia obsługi Klienta. Standardy prowadzenia rozmowy 

z Klientem. Możliwość kontaktu przez telefon oraz e-mail.

2. Telefon awaryjny.

Możliwość kontaktu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Formularz przyjęcia zgłoszenia.

3. Przerwy w dostawie ciepła - standardy informowania.

Umieszczanie informacji na stronie internetowej firmy oraz fax lub e-mail do Klienta.

4. Obsługa reklamacji.

Wydzielona osoba i miejsce do obsługi reklamacji. Procedury przyjęcia i obsługi wniosku.

5. Wnioski o przyłączenie.

Wyznaczona osoba i miejsce do obsługi. Procedury przyjęcia i realizacji wniosku.

MARKETING I KOMUNIKACJA

1. Serwis www.

Witryna internetowa zawierająca dane firmy, informacje o świadczonych usługach, dane kontaktowe.

2. Badania satysfakcji Klienta.

Monitorowanie poziomu satysfakcji Klientów w celu poprawy własnych standardów działania.

3. Działania promocyjne.

Plan działań marketingowych, sprecyzowana grupa docelowa (bazy klientów), lokalna aktywność 

promocyjna i reklamowa.

STANDARDY TECHNICZNE

1. Produkcja ciepła.

Ciepłownie ze sprawnością powyżej 80%, elektrociepłownie z wysokosprawną Kogeneracją.

2. Normy emisji.

przestrzeganie norm emisji: CO2, SO2, pyłów, NOx

3. Przesył ciepła.

Obniżenie strat przesyłu ciepła poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii izolacyjnych.

4. Racjonalizacja wykorzystania dostarczonego ciepła.

Automatyzacja systemów, inteligentne systemy nadzoru.

5. Pełna dostępność dostaw.

Gotowość dostaw ciepła przez 12 miesięcy w roku.
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Ogarniamy Lublin ciepłą siecią

Lubelsk ie Przedsiębiorstwo Ener-
getyk i  Cieplnej  to jedno z  najwięk-
szych przedsiębiorstw ciepłowniczych 
w  Polsce. Jako dystrybutor ciepła jest 
wiarygodnym i rzetelnym partnerem dla 
 swoich odbiorców oraz nowych inwe-
storów, a na co dzień jest w stanie spro-
stać coraz większym wymaganiom  blisko 
400-tysięcy Lublinian. W przeciągu ostat-
nich lat Spółka znacznie umocniła swoją 
pozycję zarówno w branży jak i wśród 
wiodących przedsiębiorstw w regionie 
lubelskim, a wszystko to dzięki konse-
kwentnie realizowanej strategii rozwoju 
połączonej z nowoczesnymi  metodami 
za r ządzan ia  i  potenc ja łem w ysok o 
wykwalif ikowanych, doświadczonych 
 pracowników.

Rozwój firmy realizowany jest zgod-
nie z wytycznymi zawartymi w „Strategii 
rozwoju LPEC na lata 2008 – 2013”, która 
została opracowana w oparciu o wiedzę  
i  doświadczenie pracowników firmy, 
pr zez  co lepie j  oddaje   r zecz ywiste 
potrzeby LPEC, a ponadto gwarantuje 
 powodzenie w jej realizacji. Zespół opra-
cowujący strategię kompleksowo prze-
analizował bieżącą sytuację Spółki, doty-
czącą stanu  technicznego miejskiego sys-
temu ciepłowniczego, sytuacji w zakresie 
dostawy  ciepła oraz możliwości rozwojo-
wych, a także podsumował stojące przed 
firmą wyzwania oraz szanse rozwojowe. 

Cel strategiczny LPEC to  zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego systemu 
ciepłowniczego miasta Lublin przy jego 

jednoczesnym rozwoju. Wywiązanie się 
Spółki z celu strategicznego wymaga 
realizacji określonych celów cząstkowych 
w następujących obszarach:
• modernizacja majątku Spółki,
• wprowadzenie nowatorskich rozwiązań,
• rozbudowa miejskiego systemu cie-

płowniczego w celu prz y łączania 
nowych odbiorców.

Zamierzenia te zostały sparametry-
zowane: określono m.in. długość odcin-
ków sieci do wymiany, która będzie gwa-
rantowała sukcesywne obniżanie się ich 
wieku, następnie obliczono koszty reali-
zacji tego celu oraz oszacowano zapo-
trzebowanie na ciepło w rozwojowych 
rejonach miasta i  poziom nak ładów 
 finansowych na planowane inwestycje.  
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S t r a t e g i a  L P E C  z a k ł a d a ,  że  S p ó ł k a 
w ciągu sześciu lat zmodernizuje ponad 
40 km sieci ciepłowniczej oraz 30 km 
zewnętrznych instalacji  odbiorczych, 
tym samym zwiększy się udział rurocią-
gów preizolowanych do 50% długości 
sieci ciepłowniczej.

Na częściową realizację tego celu 
LPEC stara s ię  poz ysk ać środk i  Uni i 
Europejsk ie j  z  Programu Operac y j -
nego Infrastruktura i Środowisko. Obec-
nie w Spółce trwają prace nad opra-
cowaniem wniosku aplikacyjnego do 
projektu o wartości ponad 36 mln zł, 
który zakłada wymianę ponad 22 km 
sieci ciepłowniczej wykonanej w tech-
nologii  tradycyjnej na preizolowaną.

Nowoczesna firma ciepłownicza to 
nie tylko najwyższej k lasy rurociągi – 
kompleksowy przegląd stosowanych 
dotychczas rozwiązań pokazał miejsca, 
w których LPEC może dokonać poprawy, 
tak aby nadążać za nowinkami technicz-
nymi dostępnymi na rynku, a w niektó-
rych przypadkach wyprzedzać podobne 
działania w kraju. W celu zapewnienia 
jakości  wykonawstwa real izowanych 
sieci, wdrożone zostały badania spoin, 
a także – po wielu latach prób i dys-
kusji – system nadzoru stanu rurocią-
gów preizolowanych, tzw. system Bran-
des. Prowadzone są również działania 
na rzecz rozwoju systemu wizualizacji 
parametrów pracy węzłów cieplnych  
w kierunku jego poszerzenia oraz polep-
szenia komunikacji i zwiększenia moż-
liwości analitycznych, zapewniających 
szybką informację o parametrach węzłów 
w formie raportów. W tym celu w roku 
2009 nastąpi przejście z komunikacji 
modemowej na internetową, podniesie-
nie wersji systemu TA Vista oraz dalsza 
rozbudowa lokalnych systemów łączą-
cych się siecią LON (kable wzdłuż wymie-
nianych sieci). Również w roku 2009 mają 
być zakończone prace nad systemem 
nadzoru nad siecią, który zbiera para-
metry z węzłowych punktów systemu, 
a w przyszłości będzie rozszerzany o zda-
laczynne sterowanie armaturą sieciową.

Ważnym zadaniem na najbliższe lata 
jest instalacja zdalnego odczytu ciepło-
mierzy. W chwili obecnej rozstrzygnięty 
został wybór dostawcy systemu, a w roku 
2009 LPEC chce uruchomić zdalaczynne 
odczyty w dzielnicy Czechów.

Plany rozwoju LPEC obejmują rów-
nież  inwest yc je  o  charakter ze  pro-
e k o l o g i c z n y m .  S p ó ł k a  z a i n t e r e s o -
wana jest rozwojem odnawialnych źró-
deł energii na terenie Lublina, w szcze-
g ó l n o ś c i  b u d o w ą  i n s t a l a c j i  s o l a r -
nych podgrzewu ciepłej wody w połą-
czen iu  z  c iep łem z  s iec i  mie j sk ie j .  

Takie  rozwiązania grzewcze pozwolą lepiej 
gospodarować zasobami naturalnymi 
oraz doprowadzą do zmniejszenia ilo-
ści szkodliwych substancji emitowanych  
do atmosfery. W chwili obecnej LPEC 
opracowało dokumentację projektową 
i  prowadzi analizy opłacalności przed-
sięwzięcia a także podjęło działania 
mające na celu dofinansowanie inwesty-
cji ze środków unijnych.

Panujące trendy dotyczące ograni-
czania emisji zanieczyszczeń do atmos-
fery oraz zużycia energii powodują, że od 
wielu lat następuje znaczące ograniczanie 
zakupu ciepła od LPEC. System  kredytów 
termomodernizacyjnych, certyfikatów  
energetycznych, przygotowywane pra-
wodawstwo dotyczące „białych certyfi-
katów”, a także zobowiązania akcesyjne 
 Polski w ramach prawodawstwa UE powo-
dują, że trudno oczekiwać w przeciągu 
najbliższego okresu zmiany tego trendu.  
Jedynym możliwym rozwiązaniem mini-
malizacji jego skutków jest  pozyskiwanie 
jak największej liczby nowych odbior-
ców w obrębie istniejącego systemu 
oraz jego rozbudowa zgodnie z kierun-
kiem, w jakim rozwija się miasto. LPEC 
poprzez swój dynamiczny rozwój oraz 
dobrą ofertę dla inwestorów stara się 
sprostać wymaganiom rynku, zapew-
niając coraz łatwiejszy dostęp do Cie-
pła Systemowego. Dzięki temu miesz-
kańcy nowych osiedli oraz użytkownicy 
dużych obiektów handlowych i usługo-
wych będą mogli bez przeszkód korzy-
stać z jego zalet.

W ciągu pięciu lat LPEC planuje pod-
łączyć do sieci ciepłowniczej obiekty 
o  łącznej mocy około 50 MW. Szczególny  
nacisk należy w tym zakresie położyć 
na rozwój systemu rurociągów magistral-
nych – w szczególności w dzielnicach 

Węglinek, Rudnik oraz Felin. W tym celu 
LPEC w roku 2008 zrealizowało sieć wzdłuż 
ul. Jana Pawła II, w roku 2009 rozpoczęło  
realizację sieci w ul. Związkowej, a w pla-
nach na najbliższą przyszłość są prace 
w ulicy Agatowej. Wyprzedzająca realiza-
cja sieci magistralnych jest  koniecznością 
– w związku z realizacją infrastruktury 
drogowej – oraz pewnością dla inwesto-
rów, że mogą być zasileni z sieci LPEC. 
Brak realizacji magistral w latach poprzed-
nich, w początkowej fazie rozwoju osiedli 
spowodował utratę odbiorców w osie-
dlach Botanik oraz Rogatka Warszawska, 
co jest dla nas ostrzeżeniem na przyszłość.

Jako uczestnik Programu Promocji 
Ciepło Systemowe, Spółka zamierza pod-
jąć również szereg działań mających na 
celu kształtowanie pozytywnego wize-
runku i budowanie znajomości produktu 
Ciepło Systemowe. Program nałożył na 
firmę obowiązek spełniania określonych 
standardów, które pozytywnie wpłyną na 
jakość współpracy i relacje LPEC z kontra-
hentami, z naciskiem na obszar odbioru 
i dystrybucji energii cieplnej oraz sprawy 
projektowo-inwestycyjne. Przełoży się to 
na usprawnienie obsługi klientów oraz 
budowanie długotrwałych, partnerskich 
relacji, opartych na lepszym zrozumieniu 
zindywidualizowanych potrzeb klientów 
oraz inwestorów. 

Podsumowując, wynik i finansowe 
firmy, branżowe wskaźniki ekonomiczno 
– techniczne oraz uznanie w oczach kon-
trahentów potwierdzone licznymi nagro-
dami i wyróżnieniami, wskazują, że kieru-
nek rozwoju, jaki obrało Lubelskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w swoich strategicznych zamierzeniach, 
jest właściwy i gwarantuje nam sukces  
rynkowy w przyszłości.

tsr, po
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Laury dla LPEC

grudzień 2004
P o  p r z y z n a n i u  w  l a t a c h  2 0 0 2 

i 2003 tytułu Przedsiębiorstwa Fair Play, 
w  grudniu 2004 roku LPEC otrzymało złoty 
certyfikat tego wyróżnienia przyznawa-
nego przez Krajową Izbę Gospodarczą, 
najlepszym polskim firmom.

listopad 2006
Po przeprowadzeniu przez BUREAU  

VERITAS Certification bardzo szczegóło-
wego audytu, LPEC otrzymało Certyfikat 
potwierdzający wdrożenie i prawidłowe 
funkcjonowanie Systemu Zarządzania 
Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 
oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
zgodnie z PN-N 18001:2004.

styczeń 2008
Dzięki realizowanej w ostatnich latach 

polityce personalnej LPEC znalazł się w eli-
tarnej grupie firm uhonorowanych tytu-
łem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, 
przyznanym w konkursie organizowanym 
przez NSZZ Solidarność, pod patronatem 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.  Firma 
stawia bowiem na rozwój zawodowy 
i doskonalenie umiejętności pracowników. 
Pracownicy mają możliwość wszechstron-
nego podnoszenia kwalifikacji poprzez 
różne szkolenia ,  studia wyższe oraz 
podyplomowe. Spółka stara się również 
zapewniać swoim pracownikom  poczucie  

bezpieczeństwa związane ze stabilnością 
zatrudnienia, oferując przy tym szeroki 
wachlarz świadczeń socjalnych.

marzec 2008
Cer tyf ik at  ISO 14001:2004,  prz y-

znany przez BUREAU VERITAS Certifica-
tion,  stanowi potwierdzenie wdrożenia 
i prawidłowego funkcjonowania  Systemu 
Zarządzania  Środowisk iem zgodnie 
z  powyższą normą.

marzec 2008
O zdobyciu II miejsca w Ogólnopol-

sk im Rankingu Najlepszych Przedsię -
biorstw Energetyki Cieplnej za rok 2007, 
organizowanym przez Grupę Media Part-
ner zdecydowały: efektywność na polu 
pozyskiwania nowych odbiorców, dba-
łość o modernizację systemu ciepłowni-
czego, dobre relacje z odbiorcami i kon-
trahentami w połączeniu z wynikami 
finansowymi.

czerwiec 2008 i czerwiec 2009
Tytuł  Wojewódzk iego Lidera Biz-

nesu, przyznany drugi rok z rzędu przez 
 Regionalną Izbę Gospodarczą w Lubli-
nie  uplasował LPEC w gronie  najlepiej 
roz wijających się f irm Województwa  
Lubelsk iego, które osiągają najlepsze 
wyniki ekonomiczne, działają zgodnie 
z prawem oraz powszechnie przyjętymi 
zasadami  etyki w biznesie.

grudzień 2008
„Gazelę Biznesu 2008” w rankingu 

przygotowanym przez redakcję dziennika 
„Puls Biznesu” i wywiadownię gospodar-
czą Coface Poland otrzymały firmy, które 
w latach 2005-2007 ani razu nie odnoto-
wały straty, a w roku 2005 osiągnęły war-
tość sprzedaży nie mniejszą niż 3 mln 
zł i nie większą niż 200 mln zł. W latach 
2005-2007 z roku na rok odnotowywały 
przyrost sprzedaży. Dodatkowy waru-
nek to nieskazitelna biznesowa reputacja, 
uczciwość wobec kontrahentów, pracow-
ników, a także fiskusa.

kwiecień 2009
Przykładem docenienia LPEC jako 

darczyńcy szlachetnych idei jest tytuł 
 Przyjaciela Dziecka, przyznany przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci.

czerwiec 2009
Dla LPEC rok  2008 był  rekordo-

wym pod względem wartości nakładów 
na inwestycje i modernizacje: łącznie 
na ten cel przeznaczono ponad 24 mln 
zł, stąd nie może dziwić wysoka, dziesiąta 
pozycja wśród największych inwestorów 
 Lubelszczyzny w rankingu „Złota Setka” 
przygotowanym przez redakcję „Dzien-
nika Wschodniego”.

maj 2009
Ukoronowaniem działalności LPEC 

w ostatnim okresie jest Godło „Teraz  Polska” 
przyznane oferowanemu przez Spółkę 
 Ciepłu Systemowemu.
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